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 2 (023) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،الحمد هلل رب العالمين

 .أجمعين
 أما بعد:

رة الحث على المبادباب " :النووي بقولهفيما ترجم عليه  -تعالى رحمه هللا-فيقول اإلمام مسلم 
قت و باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن المسلم في  ،الفتن "تظاهرباألعمال قبل 

ها وال يترك ،عليه أن يغتنم هذه النعم ،السعة والرخاء والصحة والفراغ عليه أن يغتنم هذه النعم
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة » ،والت ساعة مندم ،ثم بعد ذلك يندم ،حتى تفوت

 ؟ارفيكف باألعم ،والغبن هو الخسران البي ِّن الواضح الذي يثبت به الخيار في األموال ،«والفراغ
ثم بعد ذلك عمره الذي  ،وليس به حاجة كثير،ما عنده شغل  اى فارغ  معاف   اتجد اإلنسان صحيح  

  .هو ساعاته ودقائقه وأيامه ولياليه يضيع سدى في القيل والقال والنوم
وهذا واقع كثير  ،"فيا ضيعة األعمار تمضي سبهلال  " :منظومته يقول الشاطبي يقول في مقدمة

تعبون يأنهم  حت عليهم أبواب الدنيا ما له داع  وفت ،هللا عليهم بالنعم من الناس اليوم بعد أن من  
 ثم ،الناس مشغولون وراء لقمة العيش ،فتح الدنياويلهثون وراء جمع المال في السابق قبل أن ت  

وإال  أعني كثير من الناسا ينفعهم في دينهم ودنياهم؟ ال، توفرت استغلوا أوقاتهم فيم بعد ذلك لما
ة -وهلل الحمد -يوجدف ومن هو حريص على  ،من هو حريص على مصلحته ،من هو على الجاد 

 ،من الناس يجلس الساعة والساعتين والثالث وأكثر من ذلك في القيل والقال الكن كثير   ،نجاته
؟! يطلب من زوجته وأوالده أين يقضون هذين نذهبين أ :واأليام التي ليس فيها دوام تجده يقول

لكن  ،ويذهبون إلى الجهة التي ترجحت لديهم ،ويركبون السيارة ،فكل واحد منهم يقترح ،اليومين
 ماذا يصنعون هناك؟ 

النزهة في إطار المباح  وإذا كانت ،هل اشتغلوا بعبادة؟ هل اشتغلوا بعلم؟ ال، نزهة يسمونها
فضيعة  ،لكن اإلشكال إذا صاحبها أمور محرمة أو كانت في بالد محرمة ،فنعمت النزهة

 ،وإذا كان الذي يضيع عمره في المباح مغبون  ،األعمال في المحرمات هذا هو الخسران المبين
 ؟فكيف بمن يضيعه بما حرم هللا عليه

 وابن"وهو ابن سعيد  ،"حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة" :تعالى -رحمه هللا-يقول اإلمام مسلم  
ا الثالثة كلهم يروون عن إسماعيل جميع   "ا عن إسماعيل بن جعفرجميع  " ،علي بن حجر "حجر

عبد  أخبرني العالء بن :حدثنا إسماعيل قال" :يحيى األول من الثالثة "قال ابن أيوب"بن جعفر 
 :لقا -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنهرضي هللا -الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 

 يصبح ،ظلما كقطع الليل المبادروا باألعمال فتن   ،ا كقطع الليل المظلمبادروا باألعمال فتن  »
 ."«يايبيع دينه بعرض من الدن ،اا ويصبح كافر  أو يمسي مؤمن   ،اا ويمسي كافر  الرجل مؤمن  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

رنا لكن اآلن والفتن بين أظه ا،نظري   ابعض الناس يظن مثل هذا الحديث كالم   ،قبل سنوات قليلة 
 ،ن الناس في أديانهم وفي أعراضهم وفي أموالهملفتن يفت؟ إذا صارت ااوحوالينا صار نظري  

أناس من المسلمين على سفن وبواخر وقوارب في البحار يحاولون  ،ويهجرونهم عن بلدانهم
 ؟وأي فتن أعظم من هذه بعدما كانوا آمنين مطمئنين في بيوتهم ،الدخول إلى البلدان ويطردون 

 ،ادنعم والفتن بازدي «افتن  » -جل وعال-يعني الصالحة التي تقربكم إلى هللا  «بادروا باألعمال»
مباح  كأل ات التي مرت بنا في السنوات األخيرة دماء المسلمينفي المعطي ،وليست في نقص

ن ومع لك كأ ،عطوا من الوقت ما يرتدع فاجرهم وعاصيهممهلوا وأ  وأ   ،وال باكي لهم ،لكل من أراد
لك ذوقبل  ،تبدأ الفتنة في البلد المجاوِّر وكأنه غير مقصود ،كأن األمر ال يعنيهم ،ا لم يكنشيئ  

-يقول عمر  ،ت قرأ اآليات التي فيها العقوبات الشديدة على األمم السابقة وكأن األمر خاص بهم
 ."مضى القوم ولم يرد به سوانا" :-رضي هللا عنه

اعتبروا واتعظوا تضمن لكم  ،هذه اآليات التي جاءت في حق األمم السابقة نحن مقصودون بها 
 سنن إلهية ال ،م مثل مصيرهمن مصيركا وافعلوا مثل ما فعلوا يكوأهملو فرطوا  ،النجاة والسالمة
 .تتغير وال تتبدل

االفتتان واالبتالء  «افتن  »يعني الصالحة  «باألعمال»سابقوا  ،سارعوا «بادروا باألعمال» 
 قد يفتن في عرضه ،في مالهو فاإلنسان يفتن في دينه وفي بدنه  ،واالختبار كلها معاني متقاربة
حل  وقرأنا في التاريخ ما ،ل بمن حولنا من إخواننافع  ع وي  صن  ما ي   ،ونسمع ما تشيب له الذوائب

وتيمور ومن  ،ودخل النصارى إلى األندلس ،بالمسلمين قبل قرون بعد أن دخل التتار إلى بغداد
طلعنا ولو ا ،ايحرك فينا ساكن  يعنينا وال ال ن األمر أكو ونقرأ  ،وفعلوا األفاعيل ،معه دخلوا دمشق

ل في أوقاتنا ألمر وزاد ا ،على ما فعل أولئك الكفرة بالمسلمين في تلك األوقات لوجدنا نظيره ي فع 
ش لكافر يفر نرى ا ،اه ونشاهدهتلى ال، نر ما هو أخبار ت قر أ وت   ،فيما يفعل في وقتنا أننا نراه ونشاهده

ونرى  ،عشرين مرة حتى ينتهي طوله يبدأ من رجليه فوقهالمسلم على األرض ويمشي بالسيارة 
وقرأناه في النجوم الزاهرة في  ،من يصب الماء في منخري المسلم بعد أن يفرشه على األرض

 بسطه، ويمسلمالم بها ويلث ِّ  اناعم   ايأتي بالخرقة ويملؤها غبار   :حادثة تيمور مع أهل دمشق يقول
لكن هل من  ،مثله في بغداد قبل بضع سنوات فعلوا ،على األرض ويصب الماء في منخريه

 ا؟! هل غي ْرنا من أحوالنا شيئ   ؟هل من متعظ ؟دكرم  
 ،لكن يبقى أن كل إنسان مسؤول عن نفسه ،والخير فيها إلى قيام الساعة ،أمة محمد فيها خير

 .وما لجرح بميت إيالم ،فالقلوب ميتة هذه األمور ال تغير من واقعنا شيئ ا،فإذا كانت 
يصبح الرجل »ا من هذه الفتن واحد   وذكر مثاال   ،«ا كقطع الليل المظلمبادروا باألعمال فتن  » 

 ؛سمعنا من يفتي بتأييد الكافر ،يبيع دينه بعرض من الدنيا :والعلة والسبب ،«اا ويمسي كافر  مؤمن  
 «يبيع دينه بعرض من الدنيا ،اا ويصبح كافر  أو يمسي مؤمن  »مقابل  األنه يأخذ على ذلك أجر  
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 4 (023) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

أنا رأيت في بعض القنوات المحافظة في  ،كثير منكم سمع من هذه األمور أكثر مما سمعت
ا ااألخبار شخص   هذا كبش  ؟هذاما  :قلت ،بجنبه ايد   ،ها العوام، التي يسميومعها الصدر ايد   رافع 

ر به من الطوائف البدعية ويرفعه،مسلم  -وهللا -؟! فإذا به من إخوانناأم ماذا يتشف ون  ،هذا يتند 
وال ننتظر  ،وأن نتعظ بغيرنا ،وأن نبادر ،فعلينا أن نراجع أنفسنا ،بقتل المسلمين السيما أهل السنة

 .حتى نكون عبرة لغيرنا
 اويمسي مؤمن   ،اا ويمسي كافر  يصبح الرجل مؤمن   ،ا كقطع الليل المظلمبادروا باألعمال فتن  » 

عرض ال «يبيع دينه بعرض من الدنيا»يعني في فترة يسيرة بين اإليمان والكفر  ،«اكافر  ويصبح 
زن ال ت ،ال تزن عند هللا جناح بعوضة -بجميع ما تحتويه-والدنيا كلها  ،يسير من الدنياالشيء ال

  .الفريضة خير من الدنيا وما فيهابوركعتا الفجر النافلة ما هي  ،عند هللا جناح بعوضة
 ،وكل يتمنى ،وبنت سعيد عالمة فقيهة ،بن المسيب لما جاء واحد من طالبه يخطب ابنته سعيد

 جاءتك :ابن الخليفة تقدم إلى سعيد بواسطة شخص يريد ابنته قال ،الملوك وأبناء الملوك خطبوها
 انماذا كف ،يعرف قدر الدنيا ،سعيد يعرف قدر الدنيا ،ابن الخليفة يخطب بنتك ،الدنيا بحذافيرها

فماذا ترى أن ي ق ص لي من هذا  ،إذا كانت الدنيا ال تزن عند هللا جناح بعوضة :يقول ؟رده
 .فقير ،ا ألبتةمن طالبه ال يملك شيئ   افزوجها واحد   ؟الجناح

 :لقا "باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله" :فيما ترجم عليه النووي بقوله -رحمه هللا-ثم قال  
 حدثنا حماد بن سلمة عن :حدثنا الحسن بن موسى قال :قالحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة "

 ا أبو بكرحدثن :يقول اإلمام مسلم "لما نزلت هذه اآلية :ثابت الُبناني عن أنس بن مالك أنه قال
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم الب ناني  :حدثنا الحسن بن موسى قال :بن أبي شيبة قال

لما نزلت هذه  :أنه قال -عليه الصالة والسالم-ل خادم النبي عن أنس بن مالك الصحابي الجلي
ِ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوتِ }اآلية  ]سورة  {ُروا لَهُ بِاْلقَْولِ  َوال تَْجهَ النَّبِي 

ِ ال تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق صَ }لما نزلت  ،إلى آخره [2الحجرات:  [2 لحجرات:ا]سورة  {ْوِت النَّبِي 
جلس  ،ثابت بن قيس بن شم اس خطيب جهوري الصوت "جلس ثابت بن قيس"إلى آخر اآلية 
ْلق ة  ؛-عليه الصالة والسالم-لمجلس الرسول  ءما صار يجي ،"في بيته"ثابت بن قيس  ألنه خِّ

فيدخل في  ،بصوت مرتفع -عليه الصالة والسالم-فيخشى أن يتحدث عنده  ،جهوري الصوت
  .اآلية
أنا من أهل  :وقال"فجلس ثابت بن قيس في بيته  ،وال يحبط عملي ،أجلس ببيتي أسلم لي :قال

 ويستمر في الحبوط فيما ،لماذا؟ ألنه يرى أنه حبط عمله ليرى أنه حبط عمله فيما مضى "النار
واحتبس عن النبي " ،فجلس في بيته ؟لكن المستقب ل من يضمنه ،ألن ما مضى يتوب منه ؛يأتي

 :بتثا يعني عن "سعد بن معاذ -صلى هللا عليه وسلم-فسأل النبيُّ  ،-صلى هللا عليه وسلم-
 ؟مسافر أومريض  هل هو أين ثابت؟ ماذا فعل ثابت؟
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ،رويا أبا عم» :فقال"سعد بن معاذ  -وسلم صلى هللا عليه-فسأل النبيُّ  ،فاإلمام يتفقد الرعية 
صلى -ا لمجلس النبي صار عليه؟ لما كان مالزم   ماذا.. . ما الذي أصابه؟ "«ما شأن ثابت؟
، وأصلها أشتكى يعني استفهام "«ما شأن ثابت؟ أشتكى؟»" ،انقطع فجأة -هللا عليه وسلم

له  فذكر ،فأتاه سعد :قال" ،شيءما فيه  "وما علمت له بشكوى  ،إنه لجاري  :قال سعد" ؟شتكىأا
ِمن  ولقد علمتم أني ،ُأنزلت هذه اآلية :فقال ثابت -صلى هللا عليه وسلم-قول رسول هللا 

أنا ف ،-صلى هللا عليه وسلم-على رسول هللا "ولقد علمتم أني من أرفعكم صوت ا  "أرفعكم صوت ا
 .وهذه عادتهم ،طب ق اآلية على نفسه "من أهل النار

مل وإن كان فيها ع ،ة أول ما تنزل اآلية إذا كان فيها اعتقاد بادروا بتصديقه واعتقادهالصحاب 
 فذكر ذلك سعد"وإن كان فيها نهي سارعوا إلى اإلقالع عما تنهى عنه  ،بادروا بعمل ما تدل عليه

بل هو من أهل » :-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-للنبي 
ر في كتب العقائد  ،بالجنة -عليه الصالة والسالم-فهو ممن شهد له النبي  ،"«الجنة ل قو يوي ذك 

سن كالعشرة والح -صلى هللا عليه وسلم-وال نشهد ألحد بالجنة إال لمن شهد له النبي  :أهل السنة
م اس  :شهد -عليه الصالة والسالم-لماذا؟ ألن النبي  ،يذكرونه ،والحسين وثابت بن قيس بن ش 

 .«بل هو من أهل الجنة»
ْير بالتصغير ،ق ط ن بفتحتين "وحدثنا َقَطن بن ُنَسْير"  ْير لحديث ب شِّ وقرأه واحد من أهل ا ،ابن ن س 

 ،رأه بالباء بشيرألنه ق [1]سورة القلم: {ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُرونَ }واإلمام الدارقطني يصلي فقرأ 
 [1القلم: ]سورة {ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسُطُرونَ } :الدارقطني اإلمام الحافظ أراد أن يرد عليه بقرآن فقال

ل القراءة ! ألن ؟المقصود ما ؟المراد ماد منا ندري لكن لو قرئت على واح ،انتبه القارئ وعد 
 .القلوب عائمة

 : إن فالن ا أخالمسجد وقال لإلمامفدخل المخبِّر إلى ا ،في حادثالذي يكبره شخص مات أخوه  
 لم أمشعر أخوه  ،قرأ اإلمام من آيات الصبر ما قرأ وسل م من الصالة ،فالن أصيب بحادث

يعني فيه تغيير يلفت  ؟اإلمام الراتب موجود أمشعر؟ والذي صلى بالناس غير اإلمام الراتب ي
أن يحيي قلوبنا غشاها  -وعالجل -على كل حال نرجو هللا  ،ومع ذلك ما أحد أحس بهذا األمر

عليه الصالة -يقوله الرسول  ،«إنه ليغان على قلبي»وجالء ذلك في االستغفار  ،الران والغ ين
 .فعلينا أن نسعى في عالج هذه القلوب ،«وإني ألستغفر هللا في اليوم مائة مرة» -والسالم

ثابت  "حدثنا ثابت عن أنس :حدثنا جعفر بن سليمان قال :حدثنا َقَطن بن ُنَسْير قال" :قال 
خطيب  "كان ثابت بن قيس بن شمَّاس خطيب األنصار :عن أنس بن مالك قال"الب ناني 
خطيب في وقتنا هو و  ،بالجنة -عليه الصالة والسالم-ثابت هذا الذي شهد له النبي  ،األنصار

طلبت زوجته أن  ،كل يتمناهله وصار  ،صار له جمهور امشهور   اهذا إذا كان اإلنسان خطيب  
لع ،هو ينقصه شيء من الوسامة ،تختلع منه  ،فأرادت زوجته أن تفارقه في قصة معروفة في الخ 
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 6 (023) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

 ؛لكن الخطباء اليوم لهم شأن ،«وطلقها تطليقة ،خذ الحديقة» :قال .نعم :قالت «أتردين حديقته؟»
عليه الصالة  -. في وقتهويقل العلماء ،ويكثر الخطباء والفقهاء ،ألنه في آخر الزمان يكثر الكالم

ومع ذلك الخطباء في وقتنا شأنهم أشد السيما الخطباء الذين يجيشون  ،الخطباء قلة -والسالم
ويأتون بخطب يستقونها من مصادر من وسائل إعالم وغيرها  ،ستغربويذكرون أشياء ت   ،الناس

  .وهللا المستعان ،ألن قصد الفائدة عند كثير من الناس قل ؛هم الناس، هؤالء يقصدوتواصل
 السابق "بنحو حديث حماد فلما نزلت هذه اآلية ،يب األنصاركان ثابت بن قيس خط" :قال

 "وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حبان" ،"وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ"
فَعُوا تَرْ ال }لما نزلت  :حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال" :يعني ابن هالل قال

 ِ وحدثنا  ،الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ في [2]سورة الحجرات: {أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَِّبي 
ابت سمعت أبي يذكر عن ث :حدثنا المعتمر بن سليمان قال :هريم بن عبد األعلى األسدي قال

راه نفكنا  :وزاد ،ولم يذكر سعد بن معاذ ،واقتص الحديث ،لما نزلت هذه اآلية :عن أنس قال
رجل  ،فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة "يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة

 نرى  :ألنه قال ؛من الضمير نراه  ويكون بدال   ،يت رجال  و ور  ،على رواية الرفع رجل   ،فاعل يمشي
 .يمشي وهو من أهل الجنة رجال  

ذ بأعمال الجا "يؤاَخذ بأعمال الجاهليةباٌب هل " في بابِّ  -رحمه هللا-ثم قال    :هلية قالهل يؤاخ 
ابن  وهو "حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد هللا :حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال"

-قال أناس لرسول هللا  :قال"ومنصور هو ابن المعتمر  ،وأبو وائل عبد هللا بن شقيق ،مسعود
 خذ بماأنؤا يا رسول هللا ؟"أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية هللا، يا رسول :-صلى هللا عليه وسلم

ر اإلحسان باإلسالم "«أما من أحسن» :قال" ؟عملنا في الجاهلية ا أم»" :ولكن قوله قال ،وف س ِّ
 :ه قالألن ا؛زائد   اقدر   ،على مجرد اإلسالم ازائد   ايعني أحسن قدر   "«من أحسن منكم في اإلسالم

 ."«في الجاهلية واإلسالم ومن أساء ُأخذ بعمله ،فال يؤاخذ بها أحسن منكم في اإلسالم»"
 ،مِّن القتل والزنا وشرب الخمر وغير ذلك ويعمل أعماال   ،يعني شخص في الجاهلية مشرِّك 

أحسن منكم في  :وهنا يقول ،أسلم سيأتي أن اإلسالم يهدم ما كان قبله ،يعملها في الجاهلية
ن لكن م ،هذا ال يؤاخذ بها ،ولم يرجع إليها ،وأقلع عنها ،اإلسالم يعني إذا تاب من هذه األمور

مفهوم الحديث أنه ومن أساء بعمله في  ،ورجع يقتل ويزني ويشرب ،أسلم ورجع إليها ،رجع إليها
 في الجاهلية وما كانيعني عوقب عليه وما كان منه  ،ومن أساء أ خذ بعمله ،الجاهلية واإلسالم

وأنه اشترط على النبي   ،حديث قصة إسالم عمرو بن العاص ،وسيأتي الحديث .منه في اإلسالم
 .اعلى ما سيأتي قريب   -عليه الصالة والسالم-
حدثنا حدثنا محمد بن عبد " ..ححدثني أبي ووكيع  :حدثنا محمد بن عبد هللا بن نمير قال :قال 

ح وحدثنا أبو " ،بن الجراح "ووكيع"عبد هللا بن نمير  "حدثنا أبي :قال" عن أبيه "هللا بن نمير
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 "عن أبي وائل"سليمان بن مهران  "حدثنا وكيع عن األعمش :بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال
أنؤاخذ بما عملنا  ،يا رسول هللا :قلنا :قال"يعني ابن مسعود  "عن عبد هللا"عبد هللا بن شقيق 

ومن أساء في  ،من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» :قال ؟في الجاهلية
من حمل اإلحسان باإلسالم يعني من أسلم لم  ،من أساء منهم "«اإلسالم أخذ باألول واآلخر

يعني من أحسن في اإلسالم لم  ،ن اإلحسان قدر زائد على مجرد اإلسالمإ :ومنهم من قال ،يؤاخذ
 .خذ باألول واآلخر كسابقهومن أساء في اإلسالم أ   ،يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

حدثنا علي بن مسهر عن األعمش بهذا اإلسناد  :حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال" 
ا بعضهم يحمل ما ي فهم من اإلسالم في هذا الحديث الذي أحسن إسالمه والمسلم إسالم   "مثله

ا ويقابله من أساء بأن أسلم إسالم   ،ا ولو قارف بعض الذنوب والمعاصي في إسالمهصحيح  
 .فمثل هذا يؤاخذ ،واعتقاده بقلبه ليس بجازم ،وفيه شوب نفاق ،ا هلللم يكن خالص   مدخوال  

م باب كون اإلسال "باب كون اإلسالم يهدم ما قبله"ثم قال بعد ذلك فيما ترجم عليه النووي  
ن ا محمد بن موسى العَنزي وأبو معحدثن" :-رحمه هللا-يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة قال 

مه النبيل واس "كلهم عن أبي عاصم"ثالثة  "وإسحاق بن منصور"أبو معن زيد بن يزيد  "الرقاشي
 حدثنا" :قال محمد بن المثنى ،األول محمد بن المثنى "واللفظ البن المثنى"الضحاك بن مخل د 

 أخبرنا حيوة بن شريح :عاصم قاليعني أبا "وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد  "الضحاك
عن أبي شماسة المهري عبد الرحمن  "عن أبي شماسة المهري  حدثني يزيد بن أبي حبيب :قال

ر حضرنا عمرو بن  "ةحضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق :قال"بن شماسة المهري  ي حتض 
رين وحضو  .في اللحظات األخيرة ،أو في سياقة الموت ،العاص وهو في سياق الموت ر المحتض 

 زوروا» :ألنهم قالوا في حديث الحث على زيارة القبور ؛مِّن أعظم وأشد ما يعين على حياة القلب
 .«فإنها تذكر اآلخرة ؛القبور

 ليست لكن في النهاية كأنها ،أول األمر القلب فيه حياة ويتحركزرت القبور  :بعض الناس يقول 
إذا وصل األمر إلى هذا الحد فعليك بمشاهدة  :ولذا يقول القرطبي ،حفرة زيت ا، كأنهاقبور  

رين ر وال يتأث ر  من يعاين ،المحتض   .هذا نسأل هللا العافية ،هذا منته  فالمحتض 
لماذا؟ ألن عمرو  ،فبكى طويال   "فبكى طويال  "حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت  

في خالفة  اوعشر   ،في خالفة عمر اعشر   ،وعشرين سنة ابن العاص تولى على مصر ثالث  
الذي يتولى الخالفة والوالية واإلمارة  ،وتوفي سنة ثالث وأربعين ،في خالفة معاوية اوثالث   ،عثمان

ولما دخل عبد هللا بن عمر على ابن  ،سأل معه براءة الذمة مهما حاولال بد أن يحصل له ما ي  
ال يقبل هللا صالة بغير "قال ابن عمر  ،ذكرني ،عظني :ن عامرعامر يزوره قال له عبد هللا ب

كنت يعني كان أمير عبد هللا بن عامر على  "وكنت على البصرة ،طهور وال صدقة من غلول
والنفس  ،عليه وال حسيبرقيب البصرة فهو مظنة ألن مثل هذه الواليات تمكن اإلنسان وال 
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عمرو بن العاص تولى هذه الوالية الطويلة على هذا اإلقليم  ،وكنت على البصرة ،اتضعف أحيان  
 .ويخشى أن يكون دخل عليه شيء من حيث يشعر أو ال يشعر ،الطويل من أقاليم المسلمين

ل وجهه إلى الجدار فبكى طويال  "  اه أما يا أبت :فجعل ابنه يقول"وحول وجهه إلى الجدار  "وحوَّ
 -ه وسلمصلى هللا علي-رك رسول هللا أما بشَّ  بكذا؟ -سلمصلى هللا عليه و -رك رسول هللا بشَّ 

 ه إال هللاشهادة أن ال إل د  عِ إن أفضل ما نُ  :فقال"فأقبل بوجهه  :قال "فأقبل بوجهه :بكذا؟ قال
 ان كثير  لك ،ا من قبله ال يعدلها شيءهذه الشهادة إذا قالها اإلنسان خالص   "ا رسول هللاوأن محمد  

، لهيقولها وهو ينقضها بفع ،وقد يقولها وهو ينقضها بفعله المسلمين يقولها وقلبه غافل اله ، من
ه ال إل :يكثر من قول ،ال إله إال هللا ويطوف على قبر مثال   :ما ينقضها وهو يكثر من قوليأتي 

 .كاسم الشر إلى غير ذلك مما جاء إطالق الشرع عليه  ،يحلف بغير هللا ،إال هللا ويقسم بغير هللا
ني إ ،ل هللاا رسوإن أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمد   :فأقبل بوجهه فقال :قال" 

 "إني قد كنت على أطباق ثالث" ،يعني على أحوال أحوال ثالثة "كنت على أطباق ثالث
صلى  -لرسول هللاا لقد رأيتني وما أحد أشد بغض  " ،ولذلك أ ن ِّث العدد ،واألطباق معناها األحوال

ك الحال فلو مت على تل ،مني وال أحب إليَّ أن أكون قد استمكنت منه فقتلته -هللا عليه وسلم
فلما " .لكنت من أهل النار ،يتمنى قتله ،يبغض الرسول ،هذا مجزوم به "لكنت من أهل النار

 "ايعكابسط يمينك فألب :فقلت -صلى هللا عليه وسلم-جعل هللا اإلسالم في قلبي أتيت النبي 
ويحتمل أن تكون تعليلية الم كي  ،الالم هذه يحتمل أن تكون الم األمر ويجزم معها الفعل

 "فقبضت يدي" :يمينه قال -عليه الصالة والسالم-بسط النبي  "فبسط يمينه" ،فينصب معها
قلت  :قال "أردت أن أشترط :قلت :قال «ما لك يا عمرو؟» :قال"يده قبض عمرو بن العاص 

زائدة  والباء كما يقول الشراح ،األصل تشترط ماذا ،بماذا "«تشترط بماذا؟» :قال"أردت أن أشترط 
 أما» :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا "أن يغفر لي  :قلت ،أن يغفر لي :قلت   ،للتوكيد

ما  الهجرة تهدموأن »" ،يسقط ما كان قبله ويمحو أثره "«علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله؟
 ."«؟وأن الحج يهدم ما كان قبله ،كان قبلها

لما أسلموا صاروا أفضل الخلق  ،كبار الصحابة كانوا على الشرك ،اإلسالم يهدم ما كان قبله 
اإلسالم يهدم ما  «لهوأن الحج يهدم ما كان قب ،وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» ،بعد األنبياء

الجمهور على  ،والهجرة تهدم ما كان قبلها ،ها أعظمها وهو الشرككان قبله من جميع الذنوب ومن
لكن رجح بعضهم أن الذنوب التي تهدمها الهجرة والحج  ،هدم بالهجرة والحج هو الصغائرأن ما ي  

من حج فلم يرفث ولم يفسق » ،لما كان لذكرهما فائدة ،تشمل الكبائر وإال لما كان لذكرهما فائدة
هل يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعليه كبائر؟ على كل حال  ،«ولدته أمهرجع من ذنوبه كيوم  

وجاءت نصوص  ،وجاءت نصوص مطلقة مثل هذا النص وما جاء في الحج ،المسألة خالفية
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وهذه حجة الجمهور في كون الكبائر ال تكف ر  ،«ما لم تغش كبيرة» ،«ما اجتنبت الكبائر»مقي ِّدة 
 .إال بالتوبة

 من وما كان أحد أحب إلي   "-صلى هللا عليه وسلم-إلي من رسول هللا  حد أحبَّ وما كان أ" 
 ؛نهوما كنت أطيق أن أمأل عيني م منه وال أجل في عينيَّ " -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

اآلن ما فيه أحد أحب إليه من  ،كان يتمنى قتله ،بعد ما كان أبغض الناس إليه "له إجالال  
وما كنت أطيق أن أمأل عيني " :قال ،وال أجل في عينه منه -عليه الصالة والسالم-الرسول 

ى ولو مت عل ،ألني لم أكن أمأل عيني منه ؛ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ،له إجالال   ؛منه
هذه حال أولياء  ،لرجوت أن أكون من أهل الجنة "تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة

لرجوت أن " ،ومع ذلك ال يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة ،لرجوت ،المتقين الخل ص من عباده
  .أكون من أهل الجنة

اإلنسان  تراكمت علىإذا كثرت األعمال و  "ما أدري ما حالي فيها"ثم ولينا أشياء  "ثم ولينا أشياء
ية وال يقدم على شيء إال بعد رو  ،ويتبين ،إذا كانت قليلة يستطيع أن يتميز فيها ،وتتابعت عليه

 فإذا أنا مت فال ،ما أدري ما حالي فيها" يستطيعلكن إذا كانت كثيرة ومتتابعة ما  ،ودراسة
 ،وتعدد المحاسن ،النائحة التي ترفع الصوت عند المصيبة ،فال تصحبني نائحة "تصحبني نائحة
اتباع الميت بالنار من شعار  "وال نار" ،فال تصحبني نائحة ،وتشق جيبها ،وتضرب وجهها

ن منسأل هللا السالمة  ،يعني يتفاءل على هذا المسلم بالنار ،الجاهلية أو م نع من باب التفاؤل
ا أي سنوا علي التراب سن   ،سنوا :وفي بعضها "اشن   التراب فإذا دفنتموني فشنوا علي" ،النار

 فشنوا علي" ،يكون دفعات ،ا يكون بالتدريجوإن كان شن   ،ا يكون برفقالتراب إن كان سن  صبوا 
 .اإلبل "حول قبري قدر ما تنحر جزور الجزور ثم أقيموا ،االتراب شن  

حتى أستأنس بكم  "ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم" ،نحر جزورثم أقيموا حول قبري قدر ما ت   
يسمع الميت في هذه الحالة ثم إذا جاء  «يسمع قرع نعالهمل إنهحتى »في هذه الحالة يسمع 

أهل القبور ما يسمعون إال في أحوال ي طلعهم أو يسمعهم  ،الملكان إنك ال تسمع من في القبور
؟ اكيف تخاطب أموات   :قيل له -عليه الصالة والسالم-وأهل القليب لما خاطبهم النبي  ،هللا إياها

 ."حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي" .منهمما أنتم بأسمع لي  :قال
 حدثنا حجاج :قاال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ إلبراهيم" :قال

أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن  :وهو ابن محمد عن ابن جريج قال
يعني  "ا من أهل الشرك قتلواأن ناس  "أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس  "ابن عباس

 :فقالوا -صلى هللا عليه وسلم-ا ثم أتوا محمد   ،وزنوا فأكثروا ،فأكثروا"مع الشرك جريمة القتل 
ولو تخبرنا أن لما " ،اإلسالم والدين الذي تعرضه علينا حسن "إن الذي تقول وتدعو لحسن

ً آَخَر } :-جل وعال-قول هللا  "فنزل"شرك وقتل وزنا  "عملنا كفارة ِ إِلَها َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ
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ِ َوال يَْزنُونَ  ُ إاِلَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ  :ثم قال في النهاية [68]سورة الفرقان: {َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
ً آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس } فنزل" ،[60]سورة مريم: {إاِلَّ َمن تَابَ } ِ إِلَها َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ

 ً ِ َوال يَْزنُوَن َوَمن يَْفعَْل ذَِلَك يَْلَق أَثَاما ُ إاِلَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ يَا } ونزل ،[68]سورة الفرقان: {الَّتِي َحرَّ

ِ ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسهِ  ْحَمِة َّللاَّ والذين ال } ،"[53]سورة الزمر: {ْم ال تَْقنَُطوا ِمن رَّ

هؤالء كفروا وأشركوا وأسرفوا على أنفسهم بالكفر والقتل والزنا فنزل قوله يدعون مع هللا إلها آخر{ 
ً آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس } :تعالى ِ إِلَها ِ َوال َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع َّللاَّ ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ الَّتِي َحرَّ

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى }و .فهذا هو سبب نزول هذه اآلية ،[68]سورة الفرقان: {يَْزنُونَ 

 ِ ْحَمِة َّللاَّ وفي آية الفرقان ال بد من التوبة إال من  ،[53]سورة الزمر: {أَنفُِسِهْم ال تَْقنَُطوا ِمن رَّ
قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِهْم }وكذلك في آية الزمر  ،اصالح   وآمن وعمل عمال   تاب

 ً َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعا ِ إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ هذه اآلية مشروطة بالتوبة  [53]سورة الزمر: {ال تَْقنَُطوا ِمن رَّ
ً يَْغِفُر الذُّ }كآية الفرقان وإال  ا يدخل فيها [53]سورة الزمر: {نُوَب َجِميعا  .الشرك الذي ال يغفر أيض 

فإن لم يتب صاحبها فقول أهل السنة أنه  ،وعلى كل حال الذنوب والكبائر ال بد لها من توبة 
لى وإذا كان مات على التوحيد فمآله إ ،وإن شاء عذبه بقدرها ،إن شاء هللا غفر له ،تحت المشيئة

قوله تأو يكفر كما  ،وال يقال بأنه يخلد في النار الذي ارتكب الكبيرة كما تقوله المعتزلة ،الجنة
 ،إن آية الزمر هي أرجى آية في كتاب هللا :إنما يكون تحت المشيئة بعضهم يقول ،الخوارج

ً }أرجى آية في كتاب هللا  َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعا المقرر عند أهل لكن  ،[53]سورة الزمر: {ِإنَّ َّللاَّ
َ الَ } :-جل وعال-العلم أنها بالتوبة مشروطة بالتوبة مشروطة بالتوبة لقوله  ن يُْشَرَك ْغِفُر أَ يَ إِنَّ َّللاَّ

أقوال أهل العلم في أرجى و  ،مربوط بالمشيئة [48]سورة النساء: {بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاءُ 
في  -رحمه هللا-واإلمام الشافعي  ،فسير وشروح الحديث وغيرهاومدونة في كتب الت ةآية معروف

 ْلعَقَبَةَ افاَل اْقتََحَم } :أرجى آية في كتاب هللا :أحكام القرآن الذي جمعه البيهقي من كالمه يقول

 {تَْربَةٍ أَْو ِمْسِكيناً ذَا مَ  ْقَربَةٍ مَ ِتيماً ذَا يَ ْسغَبٍَة اٌم ِفي يَْوٍم ِذي مَ فَكُّ َرقَبٍَة أَْو إِْطعَ ةُ َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَ 
ذه العقبة الكؤود الشديدة تقتحم ه ،يعني أمور يسيرة وهي عقبة اقتحام عقبة [16-11]سورة البلد:

ً َوَمن يَ } .العقبة بهذه األمور اليسيرة فِيِه  ِقيَاَمِة َويَْخلُدْ اُب يَْوَم الْ  اْلعَذَ يَُضاَعْف لَهُ   ْفعَْل ذَِلَك يَْلَق أَثَاما

 ً إاِلَّ َمن تَاَب }بهذه الشروط  [70-68]سورة الفرقان: {ُمَهاناً إاِلَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحا

ُ َسي ِئَاتِِهمْ  ُل َّللاَّ  .[70قان:]سورة الفر  {تٍ  َحَسنَاَوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحاً فَأُْولَئَِك يُبَد ِ
ا يصدق فيها مع  ،نا وفعل ما فعل من الجرائموقتل وز  ايعني من كان مشرك    ثم تاب توبة نصوح 

وأن يعزم على أال  ،وأن يندم على ما مضى ،ابشروطها أن يقلع عن الذنب فور   -جل وعال-هللا 
تبدل ال يكفي أن تمحى  ، مثل هذا تبد ل سيئاته حسنات،-جل وعال-ا في ذلك هلل يعود مخلص  

ولكن هل هذه الحسنات المبدلة من سيئات تضاعف كما  ،لكن مع ذلك تبدل حسنات ،سيئاته
 ؟ تضاعف الحسنات التي يفعلها المسلم ابتداء  
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أنه ال يسوي بين من يفعل  -جل وعال-األصل أن البدل له حكم المبدل والالئق بعدل هللا 
شيخ  ،اب المحرماتالطاعات واجتنبمن عاش عمره كله على  ،توبم ثم يئالمنكرات والجرا

 وفضل هللا واسع. ،كلها تضاعف ،يرى أن الحكم واحد -رحمه هللا-اإلسالم 


